
Embassy Summer / EC 
Toronto –  York University

wiek:  12-18 lat
ośrodek czynny:  9 lipca  – 6 sierpnia 2023 (dni pobytu: niedziela - sobota)

• EC to światowy  lider w dziedzinie zintegrowanych
pakietów  edukacyjnych  (nauka,  zakwaterowanie,
zajęcia dodatkowe)

• duża  sieć  szkół  języka  angielskiego  posiadająca
swoje  ośrodki  w  Wielkiej  Brytanii,  Stanach
Zjednoczonych, Kanadzie i Australii

• całodobowa  opieka  dla  uczniów,  bezpieczne
otoczenie

• pobyt na terenie kampusu York University,  około
30  minut  metrem  od  centrum  miasta  –  stacja
metra  znajduje  się  na  terenie  kampusu  i  pięć
minut spacerem od rezydencji. 

• centralna  lokalizacja,  na  nowoczesnym  kampusie
uniwersyteckim,  stanowi  doskonałą  bazę
wypadową  do  odwiedzenia  wszystkich  atrakcji
miasta

• adres kampusu: York University 4700 Keele St,
Toronto, ON M3J 1P3, Canada 

• kampus posiada fantastyczne udogodnienia,  w tym boiska do koszykówki  wewnętrzne i
zewnętrzne, basen kryty (na życzenie),  przestronne akademiki

• pełen program zajęć pozalekcyjnych



Kurs językowy 
• 20 lekcji w tygodniu, 1 lekcja = 45 minut
• maksymalnie 17 osób w grupie 
• uczestnicy w wieku 12-18 lat 
• wszystkie poziomy zaawansowania, test językowy pierwszego dnia pobytu 
• międzynarodowe grupy
• program nauczania z naciskiem na umiejętności komunikacyjne

Zakwaterowanie

Zakwaterowanie  w  akademikach   na  terenie  kampusu  z
obszerną wspólną przestrzenią gdzie uczniowie mogą spędzać
czas  z  rówieśnikami.     Wszystkie  pokoje  klimatyzowane.
Łazienki sprzątane są codziennie, pościel zmieniana co tydzień
Pralnia  dostępna  w  budynku  mieszkalnym  –  dodatkowo
płatna.  Wi-Fi  dostępne  w  całym  akademiku.  Zapewnione
ręczniki. 

• Pokoje 1 -2 os, wspólna łazienka (1:5)
Pełne wyżywianie serwowane w w stołówce na
miejscu

• Podczas wycieczek zapewniany suchy prowiant na
lunch.

• Uwaga pierwszego dnia płatny depozyt na wypadek zniszczeń 

Program zajęć dodatkowych

Przyjazd
Uczestnicy zostaną powitani przez opiekunów w akademiku,
gdzie zarejestrują się i otrzymają klucze do pokoju

Powitanie
Pierwszego wieczoru odbędzie się impreza  powitalna, która ma
na celu zapewnienie uczestnikom możliwości spotkania się z
pracownikami i innymi kursantami oraz lepszego poznania
kampusu, jego obiektów i przydatnych informacji, które
pomogą im podczas pobytu.

Zajęcia
Zajęcia są organizowane pomiędzy lekcjami i wieczorami, mogą
odbywać się na miejscu lub w pobliżu kampusu Mogą to być:

Sporty: piłka nożna, mini olimpiada, siatkówka i koszykówka
Zajęcia teatralne : warsztaty teatralne
Wieczorne zajęcia: karaoke, pokazy talentów, gry zespołowe i
nocne piesze wycieczki po centrum Toronto

Liczne wycieczki z opiekunami m.in. : ekscytujące miejsca w Toronto i okolicach, takie jak Ontario Science 
Center, Casa Loma, High Park, Royal Ontario Museum i Kensington Market, wodospad Niagara



Przykładowy plan pobytu 2 tygodniowego poniżej 

 
Podróż/ transport z i na lotnisko 

Uczniowie poniżej  16 roku życia (o  ile  nie  są przywożeni  przez rodziców) obowiązkowo muszą wykupić
transfer.

Toronto Pearson International 
Airport 180 CAD  przejazd w jedną stronę 


